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En gotlandsk prastson som
var b frngs tyrig j esuitskole-
elev
LarsAndersen fuen Othem
Av Jiirgen Beyer

I denna tid rned allt flera nyheter om
sexuellt missbruk av minderAriga i ka-

tolska kyrkan, kan det vara virt att pA-

minna om att for liinge sedan hade vis-
sa katolska skolor stor dragningskraft

flr
t1 F Fire4 i de lutherska linderna ocksi. En

av dem var jesuitkollegiet i det erml6nd-
ska Braunsberg (som i dag ligger i Polen

och kallas for Braniewo). En inte ov6-
sentlig anledning till att bes6ka kolle-

rt {ir giet i Braunsberg var atttf,e{att f& gra-

-*litii 
legiet grundladls 1578,inte minst med
tanke pA att utbilda prister for att arbeta
i de linder runt Ostersjon, som blivit Iu-
therska. Frin 1,626 till 1638 evakuerades
kollegiets verksamhet till Pultusk i Po-

len eftersom svenskarna hade er6vrat
och besatt Braunsberg (Liihr 1925; Gar-
stein 7992a, s.175-210). Kollegiets stora
bibliotek fordes till Sverige for att infor-
livas med Uppsala universitetsbibliotek

t 6 Grypu$o/Spandowsk i 2007). De dan-
ska och svenska konungarna hade re-
dan tidigare forbjudit deras undersAtar
att lisa i Braunsberg.

Detta oaktat upptogs ett Ar efter kol-
legiets Atervindande till Braunsberg en
gotliinning bland dess elever. Den sam-
tida elevforteckningen beritter f6lj ande
om honom: "Lautentius Andreae, 18 an-
norum Danus e Gottlandia, ministri fili-
us mafhcouum', grammaticu s, 19 . sept.

ao 1639. Eiectus propter incoruigibi-
litatem ao 1641 circa finem nov." fLau-
rentius Andreae, artonfirig dansk frfin Got-

land, priistson ..., elea i grammatikklassent

19 september 1639. Relegerad pfr grund aa

ofbrbiitterlighet i slutet au nlaember 1641_l

(Luhr 1925, nr.669; samma upplysnin-
gar ocksA hos Helk 1987, s. 150, dock
med tryckfeL"l64A" i stdllet fdr "1641").

Grammatikklassen var den ndstlig-
sta i ett jesuitgymnasium. Som 18-Aring
var gotliinningen inget undantag ddr

(Garstein 1992a, s. 41, 184). Odet mi-

nister betyder ordagrannt'tjAnare', men

det anvinds ofta i forbindelsen'ordets
tjiinare' for en 'prist'. Nir man ser pi
sprAkbruket i kiillan, si syns det hiir ha

anvints for lutherska priister, medan
katolska prister kallas for sacerdos eller
diaconus (Luhr 1925, nr. 297, 328, 331,

333, 369, 448, 455, 682).

Laurentius Andreae skulle pi danska
ha kallas for Lars (eller Laurids) An-
dersen. Hans far hette diirfor Anders (el-

ler Andreas). Lyckligtvis ir endast en
enda prdst med detta fornamn kiind pi
ory vilken skulle kunna ha blivit Lars
far omkring 7627. Det var Andreas Lau-
rentius Find. Otto Wilhelm Lemke (1868,

s.169f .) skriver i sitt herdaminne, att han
formodligen blev prdst i Othem och
Boge efter att foretridaren Henrik Hans-
son blev avsatt it622. Trygg''re Siltberg
(20LA, kup. 60) vill diremot for sin del
inte utesluta att Hansson fick befattnin-
gen tillbaka och att Find f6rst tilltriidde
nAgot Ar senare.

Find var i alla fall prist i Othem och
Boge fu 1,629. Den 16 juni blev han i ge-

neralkapitlet anklagad for att ha yttrat
sig nedsittande om ldnsherren. Saken

slutade med att han skulle stA uppen-

Noter
Anm: Namn med sint dir polskt L som har

streck over sig funkar inte pa HDs dator, och
L:et har ddrfor istdllet skrivits med streck
undertill.

1 Utgivaren upplyser i en not att l6snin-
gen av detta ord ar osikert: .Lesung 

unsi-

cher, ma deutlich, uber c ein Strich. " Som

ordet dr tryckt ger det tyvSrr ingen mening,

och utan att ha sett handskrlften ir det omoj-
ligt att gissa om det ratta av de manga latin-

ska ord, som borjar pi ma-

2 For en beskrivning av boken se Coates

et al. 2005, s. 2450f. Boken ar bevarad i fler
6n 1 70 exemplar over hela varlden, jmf. lncu-

bar skrift i Visbys stadskyrka, vara av-
stiingd frAn predikstolen i tre mAnader

och bota 20 sliitte daler. I ovrigt tycks
han ha varit en nigorlunda liird prist.
Liroverksbiblioteket i Visby iigde forr i
tiden en utgiva av Terentius komediet,
tryckt i Strasbourg i1496,2 vari Find ha-

de skrivit en latinsk vers samt sitt namn
i latinsk driikt: ,,Andreas Laurentius
Find" (Lemke 1868, s. 170; Aberg 1988,

s. 1,6, 26). Efterfoljaren Samuel Hansten
omtalas for forsta gingen den 28 janu-
ari 7657.

Andreas Laurentius Find passar ut-
mArkt tidsmlssigt som Lars Andersens

far. I fall namnteclcringen har blivit en
aning felciterad och det rAtteligen skall
vara ,,Andreas Laurentii Find" (allts&

Anders Larsen Find), skulle det passa

dnnu b6ttre. DA skulle Lars Andersen ha
fatt sitt namn efter farfadern och han bor
dA troligen ha varit den forstfodda so-
nen. Att bAda far och son hade vanske-
ligt vid att inordna sig under auktorite-
ter, 96r saken kanske innu mera san-
nolik. Niir vi antar att Andreas Lauren-
tius Find var Lars O"t:ypr f?r,.ra 

*r-J
skulle det passa bdthe ifall Mhan tdfl * Il
var pA plats i Othem redan Ar l6}i,oif, r'. .1/r

mojligen rentav under 162L som fore-

nabula short title catalogue (http://istc.bl. ut</

search/sea rch, htm l?operation=record &

rsid=580 412&q=85), och det 16r nog bli svirt
att hitta Finds exemplar. De tryckta inkuna-
belkatalogerna for de i denna databas namn-

da nordiska biblioteken namner inte Finds

exernplar. Find agde heller inte det exem-
plar, som nu finns pa Stifts- och gymnasie-
biblioteket i Kalmar och som inte ir med i

lncunabula short title catalogue (jag tackar
Hikan Bergcrantz for upplysningen).

Finds exemplar syns inte heller vara

bevarad i nigot av de storre tyska bibliote-
ken, jmf. lnkunabelkatalog INKA (http://
www. in ka. un i -tuebingen .de).



tradarens adjunkt, men kdllorna tiger

tyv6rr om de boende i Othems Prast-
gArd vid denna tid (fr. ocksA ]ohansson

2070, angAende "Hr ]eremias Slotts-

prdst").
Vi fAr inte heller veta, varfor Lars An-

dersen betraktades som bAngstyrig. Let

os hoppas att han inte var utsatt for

misshandel! Det kunde ocksA vara att

han endast var intresserad av gratis un-

dervisning och dirfor enbart foregav sig

for att vara katolik, precis som t. ex. dan-

ska prAstsonen Zeverinus (Soren) Wabe

ett par Ar senare (Luhr 1925, nt- 682; ett

annat exempel: nr. 562). GotlAnningen

var lAngt ifrAn den ende elev i Brauns-

berg med disciplinproblem (Lrihr 1925;

GarsteinLgg2o, s. 186), men hos honom

var det kanske ocksA del av en familje-

tradition.
Tyvdrr vet jag inte, vad det blev av

Lars Andersen senare i livet. Att ha be-

sokt ett jesuitkollegium var just inte be-

fordrande for en karrihr i Danmark eller

Sverige (Helk 1966, s.3M-360; Garstein

1992b). Med ett sA vanligt namn ir det

ju svirt att identifiera honom i univer-

sitetsmatriklar eller andra biografiska

uppslagsverk. Lemke nimner honom i

alla fall inte som prist pA Gotland. Kan-

ske nAgon annan forskare har triffat pA

honom?

I falI man visste mera om Lars An-

dersens senare ode, kunde det bidraga

till en annorlunda historieskrivning om

jesuitskolorna. Hittills dr de blivit sedda

som skolor pA hog nivA, vars elever kun-

de uppni ledande positioner i samhdl-

let, bara de inte kom i kliim Pi grund

av sin konfessionella liiggning. Men hu-

rudant sAg det ut for alla dem som ldm-

nade jesuitskolorna - frivilligt eller ofri-

villigt - i otid? Avslutade de sina utbild-

ningar annorstides? Hade deras syn pA

katolicismen indrats?
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dricka avsilad risgrynsoppa eller vatten

som slogs pA stekt br6d eller blAbirs-

soppa, men inte nAgon slags dricka.

Sedan den sjuke borjat gA uppe, skul-

le han i det lingsta akta sig f6r k61d och

stringt arbete.

Vid denna farliga sjukdom med alla

dess svAra pafoljder skulle man akta sig

sjiilv, sina barn och tjinstefolk, sir att de

inte blev sjuka Senom att'" lnodigt lopa

till sjukstugor och diir dra olyckn med sig

hem".Man skulle inte annat in i undan-

tagsfall sdnda febersjuka tjdnstehjon

hem till sina sl[ktingar och anh6riga.

Sjukdomar uppkom aldrig av sig sjiilv

utan genom smitta frAn annan person

enligt doktor Hjort, sA man skulle und-

vika att ata och dricka i de siukas rum/

nhr man besokte sjuka sliiktingar och

vlnner. Dessutom skulle man undvika

att anvanda deras singklader, om des-

sa inte hade legat i fria luften till viidring

och i ovrigt var tvittade och rengjorda.

Men om det nu var nodvindighet att

umgis med febersjukt folk sA borde

man vidta motitgirder. Dit riiknades

ittika, helst god vinhttika. Den kunde

anvAndas som den var eller ocksA slAs

pi kummiry vitlok eller andra beska sa-

ker, som sedan silades bort. Drycken

kunde nyttjas till att skolja munnen

med, bide nir man gick till och kom

frAn de sjuka. Man kunde ocksA blanda

si mycket iittika i maten som man kun-

de tAla utan att fi halsbrhnna. Krydd-

iittika var dyrare, men giillde f6r att vara

mer verksam. Att tugga pA tobak eller

pA beska kottar, samt att iven roka to-

bak hos sjuka folk var ett gott medel mot

smitta, men bara om allt nyttjades med

mirtta.

Om man, sedan man umgAtts med

sjukt folk, kdnde sig illamAende och var

ovanligt frusen och matt, sA var man

redan smittad. Den som dA ville undvi-

ka att sjukdomen blev farltg, skulle for-

soka ata och sova ordentlig, inte forkyla

sig, inte arbeta och rdra sig h?iftigt, utan

hAlla sig stilla. Man skulle efter omstin-

digheterna ta ett kvicksilver (!) eller la-

xer-medel. En god sup brlnnvin tagen

mot natten drev fram svett och jagade

ofta bort febern, speciellt hos dem som

inte var vana att suPa mYcket.

Den 29 nov l7}4hade dr. Hjort gjort

ett nytt besok i Tofta och konstaterat att

tillstAndet ddr fortfarande var elindigt.

Aven om prdsterna var intresserade och

kunde dela ut medicin, sA var det biist

att han hjalpte dem igAng. Dessutom var

det bist att han sjilv uppsokte de riidd-

hAgade och ekonomiskt svaga i hem-

men, eftersom "bonden sdllan ir van att
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